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บทคัดยอ 
 

การคนควาแบบอิสระน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกสสําหรับ
วัตถุดิบเหลือใชในบริษัทแอล ที อี ซี จํากัด ระบบนี้ไดออกแบบและพัฒนาข้ึนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการทํางาน การตรวจสอบ การอนุมัติเอกสาร และลดข้ันตอนการทํางานท่ีซํ้าซอนในปจจุบันของ
ระบบงานเอกสารสําหรับวัตถุดิบเหลือใช อีกท้ังชวยลดปญหาการจัดเก็บ การสืบคน การสูญหายของ
เอกสาร และการส้ินเปลืองทรัพยากรกระดาษ 

ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกสสําหรับวัตถุดิบเหลือใชในบริษัทแอล ที อี ซี จํากัด ไดพัฒนา 
ข้ึนบนระบบปฏิบัติการวินโดวสเอ็กซพี โปรเฟสชันแนล เคร่ืองมือท่ีใชในการพัฒนาประกอบดวย
โปรแกรมไมโครซอฟท วิชวลสตูดิโอ ดอตเน็ต เวอรชัน 2005 สําหรับติดตอผูใชงานและประมวลผล
ขอมูล โปรแกรมไมโครซอฟท เอสคิวแอล เซิรฟเวอร 2000 สําหรับระบบฐานขอมูลและใช
โปรแกรมไมโครซอฟท เอ็กเซล 2003 เปนสวนแสดงรายงาน 

ผูใชงานระบบจํานวน 19 คน ประกอบดวยผูบริหารจํานวน 4 คน เจาหนาที่ฝายจัดการ
วัตถุดิบเหลือใชจํานวน 4 คน เจาหนาท่ีวางแผนฝายการผลิตจํานวน 7 คน เจาหนาท่ีฝายบัญชีจํานวน 
2 คน และผูดูแลระบบจํานวน 2 คน ไดทดลองใชงานระบบและผูศึกษาไดประเมินผลของระบบดวย
แบบสอบถาม ผลการประเมินพบวาผูใชงานมีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุดท่ีคาเฉล่ีย 4.68 
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เกี่ยวกับการลดข้ันตอนการทํางานท่ีเคยปฏิบัติเปนประจํา สําหรับผลการประเมินระบบทุกดานใน
ภาพรวม ผูประเมินมีความพึงพอใจในระดับมากท่ีคาเฉล่ีย 4.41 แสดงวาระบบท่ีพัฒนาข้ึนนี้ใชงาน
ไดจริงและบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนด 
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ABSTRACT 
 
The objective of this independent study was to develop an electronic documents system 

for remaining raw materials in LTEC Company. The system was designed and developed to 
increase an efficiency on working, auditing, approving and reducing steps on working about 
document of remaining raw materials in LTEC Company. Additionally, the system could be able 
to decrease problems on wasted material. 

The researcher utilized the following softwares to develop the system. They were : 
Microsoft Windows XP Professional as operating system ; Microsoft Visual Studio.NET 2005 for 
connecting users and data processing ; Microsoft SQL Server 2000 as a database server and 
Microsoft Excel 2003 for presenting reports. 

The system was used and evaluated by totally 19 users composing of 4 administrators;      
7 officers in the production planning division; 4 officers in the waste materials management 
division; 2 officers in the accounting division and 2 system administrators. The evaluation was 
performed by utilizing a set of questionnaire. Resultedly, the users agreed that the system could 
decrease the usual working processes at the highest level (average point 4.68). Upon the whole 
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system, the users were satisfied the system at the high level (average point 4.41). It was able to 
conclude that the developed system could be real used and the objective of the study could be 
achieved. 


